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регламент, които ще бъдат публикувани заедно със специалния доклад.

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ (точки I—XI) 

Отговори на Комисията:  

I—X: Цифровото управление е хоризонтална тема, която е засегната в множество 

инициативи на много служби на Европейската комисия. 

Планът за действие за електронно управление за периода 2016—2020 г. бе разработен, за да 
служи като катализатор на координирането на усилията и ресурсите за модернизация на 
публичния сектор в областта на електронното управление и да спомогне за координирането 
на източниците на финансиране и съпътстващите мерки, които са на разположение на 
държавите членки чрез различни програми на ЕС. Той бе създаден като ангажимент от страна 
на Комисията, определяйки крайни срокове само за действията на Комисията. Държавите 
членки можеха да се възползват от него, за да спазят крайните срокове, определени в други 
документи (например Регламент (ЕС) № 910/2014, Регламент (ЕС) 2018/1724, 
Директива (ЕС) 2017/1132, Директива (ЕС) 2019/1151). 

Планът за действие за електронно управление за периода 2016—2020 г. не разполагаше с 
предвиден бюджет, поради което, както отбелязва ЕСП, популяризирането на разработените 
решения беше ограничено главно до дейностите, планирани в отделните действия, и обмена 
на най-добри практики между държавите членки. В съответствие с препоръките на ЕСП 
Комисията се стреми да разработи по-всеобхватна стратегия за ефективно популяризиране на 
услугите на електронното управление. 

Плановете за действие за електронно управление поставиха основите на бъдещите дейности, 
планирани от Комисията, за които тя възнамерява (в съответствие с препоръките на ЕСП) да 
укрепи рамката за изпълнение, за да насърчи държавите членки да завършат услугите на 
електронното управление. 

В рамките на политическата програма за цифровото десетилетие „Път към цифровото 
десетилетие“ (ППЦД) (която беше политически договорена след края на одита и предстои да 
бъде официално приета) както рамката за изпълнение на услугите на електронното 
управление, така и стратегията за популяризиране на услугите на електронното управление 
ще бъдат укрепени чрез механизма за мониторинг, рамката за сътрудничество, както и чрез 
докладите и препоръките за отстраняване на недостатъците, установени в работата на 
държавите членки за постигане на целите на цифровото десетилетие.  

Необходимостта от разработване на национални пътни карти и траектории за постигане на 
целта всички ключови обществени услуги да бъдат достъпни онлайн до 2030 г. във връзка с 
механизма за мониторинг на равнище ЕС съгласно ППЦД също ще популяризира услугите на 
електронното управление. 

Някои от основните текущи и бъдещи дейности включват работата на Експертната група по 
публична администрация и управление, преразглеждането на сравнителния анализ за 
електронното управление, подобряването на екосистемата за цифрова самоличност и 
удостоверителни услуги, подпомагането на устойчивото предоставяне на услуги за цифрово 
управление на местно равнище, предложението за създаване на структурно сътрудничество за 
оперативна съвместимост между държавите членки и Комисията, прилагането на Регламента 
за единната цифрова платформа и новата инициатива в областта на дружественото право (вж. 
„Електронно управление“ | Европейска комисия). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_bg
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VII. Комисията счита, че сравнителният анализ за електронното управление е подходящ за 

измерване на нивото на предоставяне на обществени услуги в държавите членки. Въпреки че 
сравнителният анализ не е специално предназначен за мониторинг на плана за действие, 
Комисията счита, че той обхваща плана, тъй като измерва принципите му с помощта на своите 
показатели. 

IX. Бяха използвани полезните взаимодействия между дейностите за популяризиране в 

рамките на различните режими на финансиране (като програмата ISA2) (например чрез общи 
хранилища (JOINUP), кампании („Предизвикателство за цифрови иновации“) и събития 
(конференция DIGITALL, общи семинари през Европейската седмица на регионите и градовете). 
Координацията беше ограничена от различните срокове и организационни условия, както и от 
липсата на отделен бюджет за плана за действие за електронно управление. 

XI. Комисията приема всички препоръки. Вж. отговорите на Комисията в раздела с 

препоръките. 

ВЪВЕДЕНИЕ (точки 1—13) 

Отговори на Комисията: 

4. Комисията подчертава, че политическите инициативи и финансовите програми, за които е 

взето решение след изтичането на срока на действие на Плана за действие за електронно 
управление, като например политическата програма „Път към цифровото десетилетие“ и 
инструмента New Generation EU/Фонда за възстановяване и устойчивост, насърчават 
създаването на цифрови обществени услуги и система за определяне на цели и мониторинг, 
които следва да позволят на държавите членки да направят крачка напред в установяването 
на услуги на цифрово управление, следвайки принципите и многобройните действия на Плана 
за действие за електронно управление през периода 2016—2020 г. 

Комисията подчертава, че предстои да бъде изготвено предложение за оперативна 
съвместимост — Стратегия за оперативна съвместимост между правителствата на ЕС, която 
има за цел да установи споделено управление, което да направлява развитието на 
оперативната съвместимост между публичните администрации в ЕС (РПК 2022 г.1).  

ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА (точки 14—19)  

Няма отговори на Комисията.  

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ (точки 20—85) 

Отговори на Комисията: 

                                                 
1 РПК 2022 г./ Европа, подготвена за цифровата ера: resource.html (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF


 

4 

Каре 1 — Визия на Плана за действие и приоритети на политиката 

Вж. отговора по точка 27.  

25. Планът за действие за електронно управление за периода 2016—2020 г. не можеше и 

нямаше за цел да въвежда нови задължения за държавите членки. Той бе разработен, за да 
служи като катализатор (както е посочено от ЕСП, точка II) за координиране на усилията и 
ресурсите за модернизация на публичния сектор в областта на електронното управление и да 
спомогне за координиране на източниците на финансиране и съпътстващите мерки, които са 
на разположение на държавите членки чрез различни програми на ЕС. 

27. Тъй като планът за действие представляваше ангажимент от страна на Комисията, той 

включваше срокове само за действията на Комисията, от които държавите членки можеха да 
се възползват, за да спазят сроковете, посочени в други документи (например Регламент (ЕС) 
№ 910/2014, Регламент (ЕС) 2018/1724, Директива (ЕС) 2017/1132, 
Директива (ЕС) 2019/1151). 

Макар че самият план за действие бе ясно ограничен във времето (2016—2020 г.), неговото 
предназначение беше да допринесе за резултати, които са далеч отвъд неговата собствена 
времева рамка, и да доведе до ограничени във времето резултати, специфични за различните 
обхванати области и често определени в съответните правни актове. 

Каре 4 – Цели, които трябва да бъдат постигнати за цифровизацията на 
обществените услуги 

Вж. отговора по точка 30. 

30. След като Комисията прие своето Предложение за решение на Европейския парламент и 

на Съвета (COM(2021) 574 final / 15.9.2021 г.) за създаване на политическа програма до 
2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ (което беше политически договорено след края на 
одита и предстои да бъде официално прието): 

 По отношение на цел (1) „ключови обществени услуги“ се определят като основни 
услуги, предоставяни от публични субекти на физически лица по време на важни 
събития от техния живот и на юридически лица в професионалния им жизнен цикъл; 

 Създадена бе нова формулировка за цел 3: „100 % от гражданите на Съюза да имат 
достъп до сигурни средства за електронна идентификация (eID), признати в целия 
Съюз, които позволяват пълен контрол на потребителите върху операциите, свързани 
със самоличността, и споделените лични данни“.  

Това следва да отговори на констатацията на ЕСП. 

32. Вж. отговора по точка 40. 

34—36. Редовните заседания на Управителния съвет на Плана за действие за електронно 
управление предоставиха платформа за обмен на информация относно напредъка в 
изпълнението на плана за действие и текущото му актуално състояние.  

Комисията следеше резултатите от своите действия. Тя не извърши цялостен мониторинг на 
резултатите или въздействията на плана за действие, тъй като беше ясно, че понякога те ще 
бъдат постигнати извън неговия график. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Освен това, както е посочено от ЕСП в точки 72, 73 и 75, Комисията беше информирана за 
напредъка чрез редовен контакт с държавите членки в контекста на конкретни експертни 
групи, създадени за сътрудничество и обмен (например в експертната група за МСЕ и 
комитета за МСЕ, координационната група за единната цифрова платформа, експертната 
група по оперативната съвместимост). 

Каре 5 — Специални мерки за мониторинг на Европейската рамка за 
оперативна съвместимост 

Обсерваторията за национални рамки за оперативна съвместимост (NIFO) ще продължи 

дейността си и в периода 2021—2027 г. като източник за един от ключовите показатели за 

резултатите по програмата „Цифрова Европа“ и като основен инструмент за измерване на 

оперативната съвместимост в Европа. 

 

40, 41 и 42. Както беше споменато, сравнителният анализ за електронното управление е 

годишният инструмент за измерване на наличността и характеристиките на електронното 
управление в Европа. С него се анализира актуалното състояние на предоставянето на 
цифрови обществени услуги в Европа и се съдейства за определяне на необходимостта от по-
нататъшни действия на равнище ЕС. Измерените показатели са свързани с приоритетите на 
политиката, заложени в плановете за действие и декларациите, подписани от държавите 
членки. Комисията счита, че сравнителният анализ за електронното управление е подходящ за 
измерване на нивото на предоставяне на обществени услуги в държавите членки. Въпреки че 
сравнителният анализ не е предназначен за мониторинг специално на плана за действие, 
Комисията счита, че той обхваща плана, тъй като измерва принципите му с помощта на своите 
показатели. 

43. Комисията следи тенденциите и потребностите, които възникват в областта на 

предоставянето на цифрови обществени услуги. В резултат на това методологията трябва да 
се актуализира на всеки 3—4 години, за да се поддържа в крак с темпото на напредъка. По 
този начин Комисията може да предостави хронологична съпоставка за период от 2 години 
(събирането на данни се извършва на две години, поради което пълната картина на всички 
услуги при всички житейски събития е явна на всяка втора година). 

В доклада за 2021 г. и след последната актуализация на метода резултатите бяха обединени 
за 2 години по различни методи. Документът за метода беше актуализиран, като 
обединяването беше обяснено в доклада. Корекции не бяха възможни, тъй като бяха 
добавени нови услуги, някои бяха премахнати, а няколко въпроса за измерване на различни 
услуги също бяха актуализирани/премахнати/добавени. 

46. Комисията подчертава, че Обсерваторията за национални рамки за оперативна 

съвместимост (NIFO) ще продължи дейността си и в периода 2021—2027 г. като основния 
инструмент за измерване на оперативната съвместимост в Европа и като източник на един от 
ключовите показатели за резултатите по програмата „Цифрова Европа“. 

48. Комисията подчертава, че една от целите по линия на цифровизацията на обществените 

услуги е 100 % от ключовите обществени услуги да се предоставят онлайн. 

Тази цел е разделена на две подцели в рамките на DESI: 
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 Цифрови обществени услуги за гражданите; 

 Цифрови обществени услуги за предприятията. 

И двата показателя произтичат от конкретни изчисления (онлайн наличност на национални и 
трансгранични услуги за предприятията и гражданите) в рамките на сравнителния анализ за 
електронното управление. Ключовите показатели за ефективност са достъпни онлайн: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

Каре 7 – Забавяне при въвеждането на инструмента за обработка на 
плащанията по действия 9 и 10 

Тъй като цялата задължителна информация, публикувана от държавите членки чрез 

системата за свързване на регистрите по несъстоятелност (СРН), е достъпна безплатно, а 

държавите членки могат да събират такси само за информация или документи, които 

включват по избор и в допълнение към набора от задължителна информация в системата за 

свързване (като досега нито една държава членка не е изразила намерение да го направи), 

Комисията счита, че последиците от липсата на система за плащане за СРН не са твърде 

значителни. 

56. Възлите на eIDAS няма да бъдат автоматично заменени от портфейла и е вероятно те да 

продължат да се използват за улесняване на трансграничното използване на национални 
средства за идентификация. 

77. Комисията координира дейностите за популяризиране във възможно най-голяма степен, 

като се имат предвид различните режими на финансиране, разнообразното естество на 
включените действия и техните различни срокове и организационни условия. Това включва 
общи хранилища (JOINUP), кампании („Предизвикателство за цифрови иновации“) и събития 
(конференция DIGITALL, общи семинари по време на Европейската седмица на регионите и 
градовете (ЕСРГ). Тъй като нямаше отделен бюджет за Плана за действие за електронно 
управление, цялата дейност за популяризиране беше свързана с конкретни действия или 
програми за финансиране. 

85. Комисията се опита да добие представа за действията на държавите членки за 

популяризиране на европейските или националните решения за електронно управление, 
доколкото е получила информация за: 

 дейности за популяризиране, свързани с осъществяването на инфраструктурите за 
цифрови услуги по МСЕ, чрез задължителното докладване, както е договорено в 
споразуменията за безвъзмездна помощ;  

 най-добрите практики за дейности за популяризиране чрез обмен на опит и добри 
практики в рамките на Управителния съвет на Плана за действие за електронно 
управление. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ (точки 86—98) 

Отговори на Комисията: 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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86. Комисията би искала да подчертае, че тъй като Планът за действие за електронно 

управление акцентира върху действията в рамките на Комисията, неговото влияние върху 
ефективното насърчаване на осъществяването и възприемането на решения за електронно 
управление от държавите членки е ограничено.  

Неотдавна Комисията въведе нови инструменти на политиката с по-голямо политическо 
влияние („Път към цифровото десетилетие“, „Цифров компас до 2030 г.“) и значително 
увеличено финансиране. Според Комисията това би следвало да позволи постигането на 
целите на плана за действие в дългосрочен план. Предлага се също така тези инструменти да 
включват строги договорености с държавите членки за определяне на цели и мониторинг. 

88. Член 5, параграф 1 от политически съгласуваната програма на политиката „Път към 

цифровото десетилетие“ (като проект на текст на ниво юрист-лингвисти) гласи следното: 

„Комисията следи напредъка на Съюза по отношение на общите цели, посочени в член 3, и 
цифровите цели, посочени в член 4. За тази цел Комисията разчита на индекса за навлизането 
на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и определя в акт за изпълнение 
ключовите показатели за ефективност (КПЕ) за всяка цифрова цел. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.“ 

Комисията очаква да смекчи риска от различни тълкувания от страна на държавите членки, 
като определи ясни КПЕ в актовете за изпълнение.  

89. Новите показатели ще допълнят съществуващите КПЕ, отчитани от сравнителния анализ 

за електронното управление и индекса за навлизането на цифровите технологии 
в икономиката и обществото, като ще позволят внимателен мониторинг на целите на 
програмата „Път към цифровото десетилетие“ и ще осигурят необходимия контекст за 
разбиране на развитията. 

93. Комисията е убедена, че изменението на Регламента за eIDAS ще доведе до осигуряване 

на всички в Европа на сигурни, надеждни и широко приемани средства за цифрова 
идентификация, които могат да се използват в целия Съюз. 

Препоръка 1 — Да се укрепи рамката за изпълнение, за да 

се насърчат държавите членки да завършат 

изграждането на услугите за електронно управление 

Комисията приема тази препоръка. 

Вече е създадена солидна основа за изпълнението на препоръката. 

През юли 2022 г. беше постигнато политическото споразумение за ППЦД. Държавите членки 
трябва да изготвят национални пътни карти и да работят по траектории за постигане на 
целите. В годишните доклади ще се прави преглед на напредъка и ще се отправят конкретни 
препоръки за отстраняване на недостатъците. Освен това беше създадена нова експертна 
група на държавите членки, която да преразгледа и направи сравнителния анализ за 
електронното управление в сътрудничество между Комисията и държавите членки и която да 
следи напредъка по постигането на целта на ППЦД за обществените услуги.  

Комисията очаква от държавите членки да координират тясно своите усилия, като се 
възползват изцяло от механизмите, предвидени в ППЦД. 
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95. Бяха използвани полезните взаимодействия между дейностите за популяризиране в 

рамките на различните режими на финансиране (като програмата ISA2) (например чрез общи 
хранилища (JOINUP), кампании („Предизвикателство за цифрови иновации“) и събития 
(конференция DIGITALL, общи семинари през Европейската седмица на регионите и градовете). 
Координацията беше ограничена от различните срокове и организационни условия, както и от 
липсата на отделен бюджет за плана за действие за електронно управление. 

97. Ориентираността към бизнеса и МСП ще бъде подновена в рамките на новата екосистема 

за eID и доверие, която ще бъде създадена в резултат на предложението за европейска рамка 
за цифрова самоличност.  

 

Препоръка 2 — Разработване на цялостна стратегия за 

ефективно популяризиране на услугите за електронно 

управление 

Комисията приема тази препоръка. 

С центровете за цифрови иновации и инкубатора GovTech, финансирани по програма „Цифрова 
Европа“, ще бъдат създадени два важни инструмента за насърчаване на техническите 
решения за цифрово управление в цяла Европа. Комисията ще проучи най-добрия начин за 
използване на тези способности, като се стреми да повиши осведомеността за 
съществуващите решения. 

Освен това предстоящото предложение за засилена политика на ЕС за оперативна 
съвместимост в публичния сектор има за цел да подобри внедряването на оперативно 
съвместими решения за цифрово управление чрез насърчаване на координирано 
разработване и експериментиране и чрез увеличаване на наличността и достъпа до 
общоприети решения. 
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